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Stichting Dorpsraad Olland 
 
Verslag vergadering 2 maart 2021 
 
Aanwezig:  B. van Ditmars, G. van Gorkum, , mw. C. van Heesch-Kastelijn, A. v.d. Heijden, mw. J. van 

Hoof,  G. van Kollenburg, S. v.d. Moosdijk, H. Verboort  

Afwezig: H. Heerkens en Dennis Zwiers 
 

1. opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent deze digitale vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege de avondklok begint de 
vergadering al om 19.30 uur.  
 

2.  verslag vergadering Dorpsraad van 2 februari 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2a.  Vaststelling actielijst 2021 
De in het verslag van 2 februari 2021 opgenomen actielijst 2021 wordt aangepast: 

 aktiepunt BIN is afgewerkt door schrijven in komende Nieuwsbrief 
 aktiepunt behoeftepeiling vergroenen en afkoppelen hemelwater vervalt omdat er nieuwe 

subsidierichtlijnen komen vanuit waterschap en gemeente die opengesteld worden voor elke inwoner en 
men dit dus zelf kan gaan oppakken indien men dat wenst. 

 
3.  verslag maandelijks overleg Dorpsraad met Buurtadviseur op 15 februari 2021 

De leden zijn in het bezit van het verslag. Naar aanleiding van dit verslag: 
 fietspad Olland -Liempde 

 We zijn erg content met het opknappen van deze fietspad. Voorzitter heeft nog contact gehad met gemeente 
dat het jammer is dat men de inwoners en/of dorpsraad hiervan niet op de hoogte heeft gesteld. Tevens meteen 
besproken over het vegen van het fietspad door Fa van den Berk door vele gebruik met werkverkeer. Deze heeft 
beloofd dit weer wekelijks te gaan doen! 
 

4. ingekomen stukken en mededelingen 
 

Ingekomen stukken: 
Brieven/e-mails van de gemeente Meierijstad: 

 -mailtjes comite Meierijstad Mijmert 
 Op vrijdag 5 mrt 10:15 uur is er afstemming voor de exacte locatie van de mijmerbank. Ad en Gerrit zijn daarbij 
aanwezig. Verder is aangegeven dat door de corona omstandigheden is besloten de onthulling maar in één kern 
te laten plaatsvinden, n.l Erp. De overige banken worden geplaatst tussen 29 mrt en 2 april. Ook is men 
voornemens een fietsroute te ontwikkelen langs alle 13 mijmerplekken in Meierijstad 

 Brief dorpsraad Keldonk over fusie Skoso en Skipov 
 Was bekend en inhoud brief is ter kennisgeving aangenomen 
  

5. stand van zaken actiepunten / prioriteiten 
 
Wonen en bouwen 
De voorzitter informeert de leden over de huidige stand van zaken. 

 N.a.v de laatste contacten met enkele initiatiefnemers is er goede hoop dat we op termijn een 
substantieel aantal woningen erbij gaan krijgen. We kunnen daar nog niet over naar buitentreden gezien 
de fase waarin de plannen zitten en de vele stappen die er nog gezet moeten worden. Ondanks dat het 
door procedures en regelgeving nog wel even op zich laat wachten is er wel het gevoel dat we er nu 
beter opstaand dan enig moment in de afgelopen 15 jaar.  

 De voorzitter en Stephan hebben aan de digitale bijeenkomst met wethouder Rick Compagne over 
bouwen in de kleine  kernen op 23 februari deelgenomen  Het verslag van deze avond zal worden 
toegevoegd aan de notulen zodra dit is ontvangen 

 Met de Dorpsraden van de kleine kernen Olland, Boerdonk, Keldonk, Nijnsel, Boskant Mariaheide, 
Zijtaart is er een overleg geweest met Lokaal Meierijstad over een in te dienen motie die behelst een 
voorkeursrecht cq behandeling voor eigen inwoners bij het toewijzen van woning en/of bouwgrond. 
Zaterdag 27 febr stond er een groot stuk hierover in het Brabants Dagblad en was Luc van Gorkum uit 
Olland die hier zijn zegje over gedaan als jonge woningzoekende. 



2 
 

 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid 
Uitkomst leefbaarheidsmonitor 
Mail van buurtadviseur Henk de Laat ontvangen waarin een aantal  punten benoemd werden die bij de uitkomst 
van de leefbaarheidsmonitor naar boven zijn gekomen. Het gaat hierbij om een winkeltje, de kwaliteit van het 
openbaar vervoer, onvoldoende voorzieningen voor gezondheidszorg en onderhoud groen en wegen. 
Ad heeft maandag een gesprek met de Loop’r en Welzijn de Meierij over de eerste aftasting van de 
mogelijkheden tot een winkeltje!!. Dit op initiatief van de Loop’r. 
De overige opmerkingen uit de mail zal Ad eerst gaan bespreken met de buurtadviseur tijdens het e.v overleg.  
 
Buurtbus: 
Fijn is om te zien dat deze weer gestart zijn met hun diensten en we weer gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer 
 
Openbare  ruimte 
Project Pastoor Smitsstraat 
De Voortgang van het project besproken. Mede door weersomstandigheden en een krappe planning loopt de 
fase bij den Toel iets uit. Eind week 8 zal dit een heel eind klaar zijn. Verder worden er al vele voorbereidende 
werkzaamheden gedaan voor de fase van de Misse tot Slophoosweg. Het zal nog wel een maand of 5 behoorlijk 
overhoop liggen in Olland!! 
 
Verkeershinder-verkeersveiligheid: 
Ben geeft een korte toelichting over de stand van zaken. Uit de cijfers en analyse van/door Veilig Verkeer 
Nederland blijkt dat de verkeersoverlast in het buitengebied van Olland wel meevalt. Ook uit andere data is niet 
te zien dat er te hard gereden wordt e.d Toch is het gevoel anders en wil men daar dan ook verder over in 
gesprek met elkaar om daar uiteindelijk ook iets mee te gaan doen. De werkgroep die dit gaan oppakken samen 
met VVN bestaat uit Ben van Ditmars, Jolanda van Hoof, Katja van de Nieuwenhuizen, Ronald Saijs, Leon en 
Danielle van Nuland en Maarten Peters. Wordt vervolgt. 
 
Cultuur en recreatie 
Kermis 
Ad heeft Camiel de Raden benaderd voor overleg over de kermis 2021 op 2-3-4 okt. Carla sluit hierbij aan en 
gaat dit nadien van Ad overnemen mede gezien het feit dat Carla ook zitting heef in het stichtingsbestuur Rooise 
kermissen wat op termijn de organisatie moet gaan overnemen. Ad is natuurlijk wel standby en altijd bereid te 
ondersteunen indien nodig. Verder is er een eerste overleg geweest met de werkgroep voor het bijprogramma 
en komen we eind april weer bij elkaar voor vervolgoverleg. 
Ook is er aangegeven dat we in de loop van dit jaar duidelijkheid met elkaar moeten krijgen of er behoefte is de 
kermis naar het voorjaar te verplaatsen.!! 
 
Energietransitie /  duurzaamheid 
Plannen zonneparken in Olland 
Onze voorzitter heeft de afgelopen maanden, samen met Dennis, veel tijd besteed en aandacht gegeven aan 
de plannen omtrent zonneparken. Het gesprek met de gemeente op 5 februari is positief geweest en onze 
bezwaren van beperkte informatie en communicatie wordt gehoord want op 10 maart komt er een online 
informatie-avond. Mocht blijken dat de aantal deelnemers veel meer is dan dat er maximaal per sessie kunnen 
deelnemen dan worden er meerdere sessie georganiseerd. Ook onze zorg dat het allemaal veel te snel en 
voortvarend gaat wordt gehoord want de volgende tranches van initiateven worden uitgesteld. 
Om onze inwoners te wijzen op de informatieavond en het belang om daar aan deel te nemen gaan we een 
inwonersbrief verspreiden op woensdag 3 mrt, zetten we dit op onze website en op onze facebookpagina. Verder 
is er de verwachting dat vrij snel na deze informatieavond de initiatiefnemers komen met het presenteren van 
hun plannen. We wachten de contacten hierover even af. 
 

6. wat verder ter tafel komt / rondvraag 
 
Financieel overzicht verslag 2020 
Ben geeft kort een toelichting op het financieel overzicht 2020. Door Corona zijn er een aantal uitgaves niet of 
anders geweest waardoor er een behoorlijk financiële overschot is voor dit jaar. Opvalt dat de subsidiebijdrage 
vanuit de gemeente voor ons als dorpsraad maar ook voor het St Nicolaas comité en Carnavalscomité een 
substantieel bedrag is waar we er blij mee mogen zijn. We weten wel dat er voor 2021 wel extra uitgaves gaan 
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komen voor oa. het kunstwerk op het dorpsplein en enkele andere activiteiten. Stephan en Jolanda doen de 
kascontrole en maken hiervoor een afspraak met Ben 
 
Uitgave eerste Nieuwsbrief 2021 
In de eerste Nieuwsbrief van 2021 kunnen we aandacht besteden aan bijvoorbeeld: voortgang herinrichting 
Pastoor Smitsstraat-opknappen fietspad-glasvezel-zendmast, stand van zaken aanleg zonneparken, 
Mijmerbank,  Olland vertegenwoordigt in de Seniorenraad, BIN, voortgang fusie-samenvoeging Ollandia-Odisco 
 
Rondvraag 
-opstarten voordrachtcommissie Ollandse vrijwilligersprijs De Beuk 
 Er wordt een overleg gepland van de voordrachtscommissie. 
-plan voor geschenk aan Ollandse bevolking door Loopgravers en Dorpskapel. Ons is gevraagd wat we van de 
voorstellen vinden. Hierover afgestemd en zullen dit terugkoppelen naar de organisatie 
-Vraag voorzitter: in jubileum wkend van dorpskapel en loopgravers is men van plan iets voor de Ollandse 
inwoners te organiseren. Is het in kader van saamhorigheid en afsluiten coronatijd niet een idee als dorpsraad 
hierin actief te participeren. Idee wordt ondersteund en Ad zal dit verder afstemmen met de organisatie. 
-Schaatsbaan: aangebrachte voorziening op het dorpsplein die zou moeten dienen als schaatsbaan is niet 
werkbaar. De ijsdikte aan de zijkanten is te dun waardoor en een veel te kleine schaatsbaan overblijft. Volgend 
jaar kijken wat we daar mee kunnen?? 
-Puin langs fietspad? Ad kijkt dit na en zal indien nodig gemeente informeren 
-Laarzepad: door sterke stroming van de Dommel staan div palen die als markering dienen voor gevaarlijke 
stukken los. Gemeente hierover informeren 
 
De voorzitter sluit om 21.15 uur deze vergadering af. 
 
Actielijst vanuit het Dagelijks Bestuur en Dorpsraad Olland 
 
Onderwerp Wie Actie 

Herinrichting P. Straat Ad, Gerrit, 
Harrie  

Werkgroep geformeerd voor uitvoering  

project herinrichting 

Dorpsplein / kunstwerk Geert/Gerrit Voorstel uitwerken m.b.t kunstwerk en overleg 
plannen met Ad/ Richard Markus over uitvoering 

Verkeerssituatie buitengebied Ben Werkgroep Inventariseert mogelijkheden  

Eetpunt Olland Gerrit Overleg met de Loop’r en Welzijn de Meierij 

Nieuwe wandelroutes DR In samenwerking met horeca en vrijwilligers 

Wandelpad Misse-Fietspad DR Onderzoek voor mogelijkheid hiertoe 

Item Nieuwsbrief de Verbinding Ad Afspraak is dat zij dit voor 1 juni aanleveren 

Stadsdichter Rick Terwindt Gerrit Afstemming over invulling en locatie van het gedicht 

Voordracht Vrijwilligersprijs           Commissie           Opstellen voordracht 
De Beuk                                           
 
Focuspunten 2021: 
 
Wonen en bouwen    Ad, Dennis en Stephan 
 
Maatschappelijke agenda / leefbaarheid Gerrit, Harrie en Jolanda 

 
Openbare ruimte (o.a IGBP)   Ad, Geert en Hans 
 
Kermis      Carla en Ad 
 
Cultuur / recreatie    Geert, Gerrit en Ad 
 
Mobiliteitsvisie / verkeershinder  Ben en Geert 
 
Energietransitie / duurzaamheid  Ad en Dennis 


